SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA
KLASA : 003-08/17-01/9
URBROJ : 2138-22-06-17-2
Vela Luka, 20. rujna 2017. god.

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka koja se održala 19. rujna 2017. godine u
prostorijama Srednje škole Vela Luka sa početkom u 18.00 sati.
NAZOČNI : Ofelija Dragojević (ravnateljica), Ivan Tabain (predsjednik), Fani Šeparović (član),
Vinka Prizmić (član), Marina Šego (član), Maja Barčot (član), Tino Žuvela (član), Lidija Dragojević
(zapisničar)
NENAZOČNI : Jelena Berković (član) neopravdano
Konstatirano je da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.
Predsjednik je pročitao dnevni red koji glasi :
DNEVNI RED :
1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora (zapisnik je poslan na uvid u
prilogu poziva za sjednicu)
2. Popunjavanje radnog mjesta po natječaju od 04. rujna 2017. godine
3. Očitovanje Školskog odbora o namjeri otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora
4. Odabir najpovoljnije ponude za osiguranje učenika
Prije usvajanja dnevnog reda Tino Žuvela je imao prijedlog da se uz poziv za sjednice dobije više
materijala za navedene točke dnevnog reda. Prijedlog su podržali i ostali članovi.
Pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda.
ZAKLJUČAK :
Dnevni red je usvojen te se započelo sa sjednicom.
Točka 1.
Nije bilo primjedbi na zapisnik sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora, pa je zapisnik
jednoglasno prihvaćen.
Točka 2.
Predsjednik je predao riječ ravnateljici. Ravnateljica je prisutne članove upoznala sa raspisanim
natječajem za radno mjesto strukovnog učitelja praktične nastave iz kuharstva – 8 sati nastave tjedno.
Pročitala je uvjete koje navedeni učitelj treba ispunjavati. Za to radno mjesto pristigla je molba Balde
Đuderija, kuhar sa završenom srednjom stručnom spremom. Kako se nije javila osoba koja ispunjava
uvjete ravnateljica predlaže da se zaposli Baldo Đuderija.
Prešlo se na glasovanje :
ZAKLJUČAK :
Prijedlog ravnateljice da se za radno mjesto strukovnog učitelja praktične nastave iz kuharstva na
određeno vrijeme zaposli nestručna osoba Baldo Đuderija jednoglasno je prihvaćen.

Točka 3.
Predsjednik je predao riječ ravnateljici.
Ravnateljica je objasnila situaciju.
Nastavnica je zaposlena u Srednjoj škola Vela Luka na poslovima nastavnice elektrotehničke skupine
predmeta, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 25 radnih sati tjedno. Već tri godine nitko se ne
javlja za zanimanje elektroničar-mehaničar.
Zbog svega navedenog radnici se satnica umanjila, ponuđena su joj dva sata razredništva, te ona sada
ima 6 nastavnih sati ili 11 radnih sati.
O ovom slučaju upoznat je sindikalni povjerenik koji je iznio svoje očitovanje.
Zbog gore navedenih organizacijskih razloga škola namjerava otkazati ugovor o radu. Istovremeno će
se ponuditi sklapanje novog ugovora na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 radnih sati tjedno).
U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Školski odbor
treba izglasati suglasnost o namjeravanom otkazu ugovora o radu.
Prešlo se na glasovanje.
ZAKLJUČAK :
Školski odbor daje suglasnost na otkaz o radu s ponudom izmijenjenog ugovora sa 4 glasa za i 2 glasa
suzdržan.
Točka 4.
Predsjednik je predao riječ ravnateljici.
Osiguranje učenika nije obaveza po zakonu ali s obzirom da u školi ima dosta učenika putnika i
učenika na praksi uzima se osiguranje učenika. Nisu obvezni svi učenici nego oni koji žele. Od
pristiglih ponuda za osiguranje učenika izabrano je CROATIA OSIGURANJE u iznosu od 30 kuna
godišnje po učeniku.
Prijedlog članova Školskog odbora je da se u školi održi sastanak sa predstavnicima obrtnika Vele
Luke zbog održavanja praktične nastave. Ravnateljica je prihvatila taj prijedlog.
S ovim je sjednica završila u 19.00 sati.
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